
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 2 жовтня 2013 року N 64/9652

Про використання земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади міста Києва, які перебувають в оренді

товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ", для
суспільних потреб - реконструкції транспортної розв'язки на

Харківській площі у Дарницькому районі м. Києва
У зв'язку з необхідністю використання для суспільних потреб земельних ділянок загальною площею 

51897 кв. м на Харківській площі у Дарницькому районі м. Києва, що перебувають в оренді товариства з 
обмеженою відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ" на підставі договору оренди земельних ділянок від 
11.11.2010 N 63-6-00598, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ", враховуючи лист комунального підприємства дирекції будівництва 
шляхово-транспортних споруд м. Києва від 23.05.2013 N 31-738 про необхідність використання земельних 
ділянок для суспільних потреб, зокрема для реконструкції транспортної розв'язки на Харківській площі у 
Дарницькому районі м. Києва, лист Державного агентства земельних ресурсів України від 05.10.2012 N 
16281/17/11-12, лист-згоду товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ" від 24.05.2013 N 
102/1, керуючись статтями 9, 122, 123, 124, пунктом 9 частини другої статті 134 Земельного кодексу 

України, статтями 31, 321 Закону України "Про оренду землі", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада вирішила:

1. Розірвати договір оренди земельних ділянок від 11.11.2010 N 63-6-00598, укладений між Київською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ" на підставі рішення 
Київської міської ради від 27.05.2013 N 912/4350 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 01.07.2008 N 63-6-00496, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ" для комплексної реконструкції Харківської площі з будівництвом 
транспортної розв'язки в різних рівнях на Харківській площі в ув'язці зі станцією метрополітену, 
розміщенням автовокзалу, торговельних комплексів та автостоянкою на площі Харківській у Дарницькому 
районі м. Києва" з метою використання земельних ділянок для суспільних потреб, а саме: для 
реконструкції транспортної розв'язки на Харківській площі у Дарницькому районі м. Києва.

2. Відшкодування збитків, спричинених розірванням договору оренди земельних ділянок від 11.11.2010 
N 63-6-00598, зокрема у випадку виникнення витрат, пов'язаних з виділенням частини земельної ділянки в 
окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди, вирішувати у встановленому законом 
порядку.

3. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) підготувати і погодити із товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВ
ТЕРМІНАЛ" перелік земельних ділянок, що можуть бути запропоновані товариству з обмеженою 
відповідальністю "КИЇВ ТЕРМІНАЛ" взамін тих, що були передані відповідно до розірваного договору 
оренди земельних ділянок від 11.11.2010 N 63-6-00598.

4. Департаменту економіки та інвестицій в місячний термін розглянути питання щодо розірвання 
інвестиційного договору від 18.05.2007 N 049-13/і/20 про інвестування комплексної реконструкції 
Харківської площі з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях на Харківській площі в ув'язці зі 
станцією метрополітену, розміщенням автовокзалу, торговельних комплексів та автостоянкою.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Заступник міського голови - Г. Герега



секретар Київради
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